
Wie is Century 21 Vast Goed? 
 

Century 21 Vast Goed is fiere sponsor van het clubkampioenschap 2019 én uw vastgoedkantoor in de 

Vlaamse Ardennen waar vakmanschap primeert. Als BIV-makelaars staan wij graag tot uw dienst in 

onze kantoren te Oudenaarde en Zottegem.  

 

In ons verhaal staat u centraal 
Snakt u naar hulp bij de verkoop van uw woning? Wenst u door een professioneel geholpen te 

worden? Of heeft u geen idee van de waarde van uw eigendom? Bij Century 21 Vast Goed geven wij 

u graag een antwoord op al uw vragen.  

Betere vastgoed 
18 jaar geleden verkocht de zaakvoerder zijn eerste luxueuze woning. Op een manier die in een wijde 

boog om de clichés heen liep. Vandaag doet hij dat nog steeds. Century 21 Vast Goed maakt gebruik 

van slimme marketinginstrumenten die recht naar het hart van de doelgroep gaan. Gedurende het 

hele proces blijft de zaakvoerder het enige aanspreekpunt, voor zowel kandidaat-kopers als de 

verkoper. Voor dit niche-segment hebben wij een aparte website gebouwd: www.immovast-goed.be 

 

http://www.immovast-goed.be/


Eigen website voor uw pand 
Als enige in de streek zijn wij trots dat wij voor elke eigendom een unieke website kunnen 

voorstellen aan kandidaat-kopers. Vandaag de dag wordt 80% van de woningen gevonden op het 

internet. U wilt dan natuurlijk niet dat uw eigendom opgaat in de grote massa online. Met de unieke 

digitale woningbrochure laat u uw eigendom er ook online uit springen en houdt u de focus van de 

belangstellenden langer op uw eigendom, dit door verschillende tools. De eigen website per pand 

biedt transparantie, de stand van de zon op elk moment, een duidelijk overzicht van de 

voorzieningen in de nabije omgeving én visitekaartjes per pand. Ontdek één van onze panden: 

https://kernemelkstraat51.be/ 

Wenst u advies over uw vastgoed of wenst u een gratis schatting? Aarzel dan niet om met ons 

contact op te nemen! 

Century 21 Vast goed 

Stationsstraat 5  

9700 Oudenaarde 

+32 55 61 55 33 

info@century21vastgoed.be 

www.century21oudenaarde.be  
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